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Adriano Pires, ESP 
03/09/2022
•O agro e a energia

•Mais do que nunca...

•Precisamos de um marco hídrico....

•Que trate a água ...

•Em função do seu uso múltiplo



Celso Ming, ESP 09/09/2022

•Safra recorde de grãos

•Projeção de uma safra de 271,2 milhões de 
toneladas...

•5,6 % maior que a safra 2020/21, dados Conab

•Números IBGE mostram igual tendência 
(produção 261,7 mi ton)



Roberto Rodrigues, ESP 
11/09/2022
•Modernizando as estatísticas

•É preciso incluir ...

•os mais de 4 milhões de pequenos produtores...

•Que mão estão no mercado



Crédito pequenos negócios, 
ESP 15/09/2022
•Agronegócio, produção sustentável

•Crédito mais acessível...

•Transforma produção de pequenos negócios 
agrícolas 

•Dinheiro ajuda produtores rurais ...

•A modernizar a produção...

•E melhorar a qualidade de vida das famílias



Bancada agro, ESP 
17/09/2022
• Bancada do agro quer apressar projetos
• Com objetivo de criar quatro novas leis ainda este ano...

• Pl 6.299/2002, liberação de agrotóxicos
• Pl 2633/2020 e 510/2021, regularização fundiária
• pl 3,729/2004, licenciamento ambiental
• Pl1293/21, autocontrole agropecuário

• Ruralistas preparam esforço para votação logo após o primeiro 
turno

• Textos abrandam e flexibilizam regras ambientais
• projetos de lei facilitam entrada de agrotóxicos...
• E alteram regras de fiscalização e de regularização fundiária



Mudanças climáticas, ESP 
17/09/2022
•A agricultura diante das mudanças 
climáticas
•A segurança alimentar global...
•Depende de ciência ...
•Para uma agricultura mais “resistente”...
•Às variações radicais do clima



Special Dog, ESP 26/09/2022

• Mercado pet

• Expansão pelas estradas

• Impulsionada pela logística...

• Special Dog já fatura R$ 1,5 bi

• Para agilizar entregas,...

• Empresa familiar do interior de São Paulo...chega a 250 
caminhões próprios...

• E planeja novo centro de distribuição em Minas Gerais



Meio Ambiente



Fernando Reinach, ESP 
03/09/2022
• Onde e quando...

• Devemos reflorestar

• When and Where to protect forests.Nature. HTTPS: 
DOI.ORG/10.1038/S41586-022-05096-Z 2022

• Cientistas sugerem onde gastar US$ 1 bi por ano,

• Durante 50 anos, para preservr a biodiversidade

• Existem 458 ecossistemas florestais espalhados pelo mundo

• Um terço de todas as florestas foi destruída



Ministro Sachsida, ESP 
09/09/2022
• “Brasil quer ser um Canadá na Mineração”
• Para Sachsida, ...
• O governo quer tornar o Brasil...
• Um Canadá na área de mineração....
• Com competitividade e sustentabilidade
• A equipe de Sachsida ....
• Tem esmiuçado as leis canadenses para implantar ....
• Regulações, referências ambientais e normas similares 

por aqui



Acordo EU/Mercosul, ESP 
13/09/2022
•Embaixador da União Europeia
•Ressalva que o Brasil...
•Precisa melhorar os indicadores 
ambientais



Celso Ming, ESP 18/09/2022

• Essa reciclagem complicada demais
• A lei 12.305/10 não está funcionando, após 12 anos
• É a lei que cria a Política Nacional de Resíduos 
Sólidos 

• Resíduos continuam aumentando, e muito pouco é 
aproveitado

• São gerados em média 1.07 kg de resíduos por 
dia/habitante

• Problema que envolve os três níveis de governo



FGV mercado carbono, ESP 
18/09/2022
• Bolsa climática, emissão de gases
• Plataforma da FGV...
• Reúne dados sobre mercado de carbono
• Observatório de Bioeconomia da FGV
• Criado em fins de 2021
• Preço médio da ton/carbono:

• América do Norte, US$ 6.00
• América do Sul e África, US$ 4.00
• Ásia, US$ 1.20
• Oceania, US$ 19.00



Brasil Carbono Potência verde, 
ESP 19/09/2022
• Retomada verde, créditos de carbono

• Empresas tentam vender Brasil...

• Como potência ambiental em NY

• “crédito verde” cresce...

• Nos setores público e privado

• Banco do Brasil e BNDES...

• Se movimentam para ampliar o incentivo...

• À negociação de crédito de carbono no País



Salvador turismo sustentável, ESP 
28/09/2022
• Sustentabilidade, para fidelizar clientela

• Rota turística de Salvador...

•Aposta em negócios sustentáveis

• Além de boa comida e hospedagem aconchegante...

• Empreendedores adotam iniciativas...

• E práticas de baixo impacto ambiental...

• Para conquistar visitantes



Infraestrutura



Ônibus elétricos, ESP 
01/09/2022
• Mobilidade urbana

• Transporte público...

• Por ônibus elétrico...

• Avança no Brasil 

• Cresce o número de marcas no País...

• Que começarão...

• A produzir modelos movidos a bateria



Motos elétricas, ESP 02/09/2022

•Motos elétricas...

• Ganham espaço nas entregas

• Para cumprir meta de redução...

• Na emissão de gases poluentes,...

• Empresas adotam motocicletas movidas a bateria



Tecnologia logística, ESP 
08/09/2022
•Tecnologia revoluciona logística

•Recursos como...
• Big data
• Inteligência artificial
• Internet das coisas

•Ajudam as empresas a ganhar maior eficiência



Voos em alta, ESP 
08/09/2022
• Dados da IATA

• Alta de 0,9% sobre 2019

• Voos no País ...

• Atingem níveis...

• Da pré-pandemia

• Globalmente, há previsão de alta em viagens internas

• Trajetos internacionais perderam impulso



Leilões rodovias, ESP 
10/09/2022
• Governo estuda ...

• Novo modelo de concessão...

• Para baratear pedágio

• Incluindo nos contratos das próximas concessões rodoviárias...

• Uma cláusula que prevê o compartilhamento...

• De risco de demanda do operador privado com a União

• Medida tem potencial para reduzir em até 22% ...

• O valor da tarifa de pedágio

• Leilão de rodovia deve atrair investimentos de R$ 9,2 bi



Higher Bus China, ESP 
15/09/2022
• Transporte, veículos movidos a hidrogênio

• Grupo chinês Higher Bus...

• Vai abrir fábrica de ônibus elétrico...

• No Ceará

• Montagem de veículos deve começar em 2024...

• Com capacidade inicial de 300 a 400 ônibus por ano

• Investimento total previsto para o negócio...

• É de R$ 260 milhões até 2027



Viação Itapemirim, ESP 
22/09/2022
• Transportes, dívida bilionária

• Justiça de São Paulo ...

•Decreta falência da Viação Itapemirim

• Empresa estava em recuperação judicial desde 2016

•Atual controlador está envolvido ...

• Em brigas com administradora e herdeiros do 
fundador



App 99, ESP 22/09/2022
• Startup de transportes, cortes
• App 99 demite...
• Cerca de 100 funcionários
• Empresa de viagens por aplicativo...
• Fêz cortes em atendimento ao cliente
• Companhia afirmou, em nota,...
• Que passa por mudanças na estrutura
• Tempo ruim: os cortes são mais um capítulo no ano difícil da 

Didi Chuxing, empresa chinesa que controla o App 99



Transporte de gás natural, ESP 
23/09/2022
• Planejamento, transporte de gás natural

• NTS anuncia investimentos....

• De R$ 12 bilhões em 8 anos

• NTS é responsável pelo transporte de metade de todo o gás 
natural do País

• O objetivo é redesenhar operação de atendimento...

• Às regiões Sudeste e Sul ...

• E adicionar uma nova unidade de negócio



Saneamento Ceará, ESP 
28/09/2022
• Infraestrutura, parceria público-privada
• Agea vence leilão de saneamento...
• No Ceará
• Empresa arremata serviço de esgotamento sanitário...
• Em 24 cidades nas regiões metropolitanas de Fortaleza e 

do Cariri
• 29,75 foi oferta de deságio apresentada pela Agea no 

Bloco 1...
• 37,8% foi o deságio vencedor na disputa pelo Bloco 2, 

que envolveu sete municípios



Indústria e 
Empresas no Brasil



Venda e veículos, ESP 
03/09/2022
• Fenabrave, 

• Maior volume em 20 anos

• Vendas de veículos...

• Sobem 20,7% ...

• Com o aumento da oferta



Produção industrial, ESP 
03/09/2022
• Indicadores, setor em recuperação
• Com ajuda de medidas,...
• Produção industrial avança 0,6%...
• Diz IBGE
• Analistas citam o “pacote de bondades”...
• Como causa da reação ...
• E dizem que inflação...
• E falta de peças....
• Ainda seguram a retomada



Mercedes empregos, ESP 
07/09/2022
• Indústria automotiva, cortes

• Mercedes vai eliminar...

• 3,6 mil vagas no ABC

• Número equivale a 35% dos funcionários da fábrica...

•Que produz caminhões e ônibus

• Empresa vai terceirizar diversos setores



Custo Brasil, ESP 09/09/2022
• Competitividade, ...
• Entrave para o crescimento
• Custo Brasil encarece produtos...
• Em 25,4% em média....
• Diz estudo da FIESP
• Levantamento comparou diferença de custos entre uma empresa 

no Brasil e sua similar no exterior...
• FIESP defende a criação de um Imposto sobre Valor Agregado 

(IVA)...
• Como parte de uma reforma tributária,...
• Que seria uma das formas de reverter esse cenário



Produção de veículos, ESP 
10/09/2022
• Indústria, retomada nas montadoras
• Produção de veículos...
• Tem alta de 43,9% ante agosto de 2021
• No acumulado do ano...
• Segundo a Anfavea...
• A alta é de 4,7%...
• Apesar da irregularidade no fornecimento de peças para 

a indústria
• ANFAVEA vê “otimismo moderado” para vendas



Usiminas e CSN briga, ESP 
21/09/2022
•Siderurgia, concentração do mercado
•Briga entre gigantes Usiminas e CSN..
•Esquenta com decisão do CADE
•Despacho do órgão antitruste pode permitir a 
CSN,...
•Mantenha participação na concorrente
•Usiminas entrou com petição contra mudança 
no posicionamento da autarquia



Nestlé inovação, ESP 
25/09/2022
• Indústria, linha de produção inteligente

• Nestlé monta fábrica...

• Que “pensa” ...

• E tem máquinas que “conversam”...

• Produzir KitKat em Caçapava

• Vai ser a primeira da gigante suíça no mundo...

• A receber rede própria de 5G...

• E será usada como referência



Firjan Presidente, ESP 
28/09/2022
• Eduardo Eugênio Gouvêa Vieira
• “nossos líderes precisam de uma dose de ousadia”
• Para o executivo...
• “a democracia tem de funcionar”...
• E o custo de produção...
• Deve “igualar-se ao da Ásia”
• Não é razoável um país...
• Com mais de 30 partidos...
• Não existe ideologia nenhuma



Comércio e 
Serviços no Brasil



Assaí no Extra Hiper, ESP 
01/09/2022
• Varejo, novo modelo
• Assaí dá...
• “banho de glamour”...
• Em lojas do antigo Extra Híper
• Associado ao baixo custo,...
• Atacarejo terá unidades com ...
• adega de vinhos, padaria e até carregador para carros 

elétricos
• Companhia espera triplicar faturamento



Imóveis residenciais, ESP 
03/09/2022
• Secovi-SP

• Pesquisa na capital paulista

• Cresce a compra...

• De imóveis residenciais

• Expansão das vendas em julho

• Lançamentos encolheram



Empresas metas, ESP 
04/09/2022
• Plano estratégico, resultado no caixa

• 60% das empresas...

• Não batem meta de vendas

• Levantamento com 1.656 companhias...

• Mostra dificuldade de estabelecer...

• Planejamento estratégico



Varejo diversificação, ESP 
05/09/2022
• Brasileiro “rei” do enxoval de bebê nos EUA...

• Quer ajudar quem busca ter filho no país

• Paulistano dono da MacroBaby...

• Febre entre celebridades...

• Quer oferecer pacote com pré-natal...

• E parto...

• Para residentes no país



Atacarejos, ESP 05/09/2022

•Autosserviço, tendência

• Atacarejos de pequeno porte...

•Avançam nas grandes cidades

• Seguindo movimento de grandes redes...

• Empresas menores adotam o modelo...

• E passam a dominar bairros populosos..

• De cidades como São Paulo



Viagens de negócios, ESP 
07/09/2022
• Setor aéreo, fazendo as contas

• Viagens de negócios...voltam com novo perfil

• Empresas decidem resolver questões ....

• do dia a dia, por teleconferência...

• E reservam os deslocamentos de executivos ....

• Para questões estratégicas e de negócios



Kalunga expansão, ESP 
11/09/2022
•Varejo, papelarias

•Kalunga adia expansão de lojas...

•E retoma plano de entrar na Bolsa

•Com R$ 740 milhões em dívidas...

•Empresa tenta recuperar ...

•Volume de receitas do período de pré-pandemia



Alta serviços, ESP 
14/09/2022
• Pesquisa IBGE, retomada

• Com normalização de atividades,...

• Prestação de serviços sobe 1,1%

• Somada ao bom resultado de julho...

• Alta acumulada desde fevereiro de 2020,...

• Antes do início da pandemia...

• Chega a 8,9%



Habib´s marketing, ESP 
15/09/2022
• Fast food, marketing provocativo

• Habib´s faz “homenagem” a concorrentes...

• Com esfihas temáticas

• Campanha criada pela agência AlmapBBDO...

• Tem esfihas inspiradas em lanches populares...

• De McDonald´s, Burger King, KFC e Taco Bell



IBGE Vendas Varejo, ESP 
15/09/2022
• Indicadores, ...
• Sob inflação alta e crédito caro
• Vendas do varejo...
• Têm queda de 0,8% em julho, diz IBGE
• Resultado mostra que juro alto já impacta o consumo
• Tomo trimestral
• Depois das quedas acumuladas entre maio e julho,...
• Varejo está 2,7% abaixo do nível de abril



Varejo em SP, ESP 22/09/2022

• Estudo da Fecomercio SP

• Vendas em alta

• Varejo em SP...

• Tem melhor 1º semestre desde 2008

•De janeiro a junho...

• Faturamento do setor ...

• Ficou 37% acima da média histórica para o período



Ambev Cade, ESP 23/09/2022
• Briga de gigantes, bares e restaurantes
• Cade impõe limite à Ambev...

• Em contratos de exclusividade
• Decisão de conselheiro do órgão, anunciada em 22/09,...
• É resposta a um pedido da concorrente Heineken...

• E vale até o fim da Copa do Mundo
• Decisão proíbe a Ambev firmar novos contratos de 

exclusividade...
• Para a venda de cerveja até o fim da Copa do Mundo em Catar 

(que termina em 18/12)



Shopping reformulação, ESP 
25/09/2022
• Comércio, virada de chave
• Shopping vira centro de conveniência
• Transformação nos empreendimentos...
• Adiciona novos tipos de operação....
• Entre eles escolas, clínicas e até centros de exposição...
• além de pesado investimento em tecnologia
• Cenário, virada de chave
• “novo shopping” desafia empreendedores a achar fórmula de 

rendimento
• Expectativa do setor diz que centros de compras vão virar canal 

de mídia e que lojista terá de pagar para chegar ao cliente



Incorporadoras CRI, ESP 
28/09/2022
• Construção civil...
• CRI – Certificados de Recebíveis Imobiliários
• Incorporadoras buscam crédito...
• Para financiar “sobras” de edifícios prontos
• Diante da aceleração de lançamentos...
• Em um momento de alta nos juros...
• Setor busca alívio financeiro
• Em São Paulo, estoques cresceram ...
• 36,4% nos 12 meses encerrados em julho
• Expectativa é de que 2023 seja um ano que figure entre os com mais obras 

entregues



Energia no Brasil



Celso Ming, ESP 01/09/2022

• As novas baixas do petróleo

• Brent caiu 6,68%

• Taxas de juros aumentadas para derrubar inflação

• Zona do Euro avançou no equacionamento da crise energética

• No Brasil, pouca valorização do dólar em reais...

• E queda do Brent...

• Também conduziu à baixa da gasolina/diesel



Preço da gasolina, ESP 
02/09/2022
• Preço da gasolina cai 7%...

• Na refinaria...

• É a quarta queda desde julho

• O presidente Bolsonaro...

• “antecipou” o anúncio da Petrobrás...

• Em comício na última quarta-feira



Celso Ming, ESP 11/09/2022
• Poder público ignora energia solar
• A potência instalada de energia solar no Brasil...
• É de pouco mais de 18 gigawatts (GW)...
• É o equivalente a 1,3 vez o que pode ser produzido por 

Itaipu..
• A maior usina hidroelétrica do Brasil
• Concentração de investimentos é com base na iniciativa 

privada
• O setor público ficou para trás



Energia navios usina, ESP 
23/09/2022
•Energia, contratação emergencial

•Dona de navios-usina...

•Teme multas de R$ 3,7 bi...

•Por perda de prazos



Gás de cozinha, ESP 
23/09/2022
•Combustíveis, 

• segunda queda em duas semanas

•Preço do gás de cozinha...

•Cai 6,02% nas refinarias



Energia inflação, ESP 
24/09/2022
• Energia, alinhado com a inflação

• Reajuste de tarifa...

• Deve ser de 5% em 2023,...

• Projetam especialistas

• MP que aumenta conta de luz...

• Pode perder validade



Mercado de 
Trabalho no Brasil



Desemprego queda, ESP 
01/09/2022
• Trabalho, atividade econômica
• Desemprego cai a 9,1%...
• E renda média tem alta real...
• De 2,9%...
• Diz IBGE
• Taxa é a menor...
• Desde a de dezembro de 2015...
• E analista prevê que até o fim do ano ...
• Ela tende a cair ainda mais, embora em ritmo menor



Carreira de CEO, ESP 
03/09/2022
• Sua carreira, no comando
• O que tem tirado o sono dos CEOs?

• pandemia
• Guerra na Ucrânia
• Inflação alta
• Eleição presidencial
• Ambiente mais nebuloso no mundo dos negócios
• Escassez de talentos
• Saúde mental dos trabalhadores
• Falta de comprometimento dos times
• Mudanças constantes no ambiente organizacional



Área de tecnologia, ESP 
04/09/2022
• Tecnologia, mercado de trabalho
• Especialistas dão dicas...
• Para quem quer ingressar...
• Na área de tecnologia
• Cursos de curta duração são caminho...
• Para quem busca algo imediato
• Alguns cargos na área de desenvolvimento são mais 

adequados ...
• Para os iniciantes



“quiet quitting”, ESP 
10/09/2022
• Sua carreira..

• Demissão silenciosa

•Movimento do “quiet quitting” ....

• Vira desafio para a de RH das empresas

• Tema virou debate nas redes sociais...

• E questiona o comportamento...

• De “vestir a camisa” sem reconhecimento



Recrutamento de executivos, ESP 
11/09/2022
• Carreiras, alto escalão
• Recrutamento de executivos bate recorde
• Número de admissões cresceu 62% no primeiro 

semestre,...
• Indica pesquisa...
• Com retorno do trabalho presencial...
• E troca de profissionais que haviam sido contratados na 

pandemia
• Busca por resultados e dificuldade de adaptação...
• Puxam trocas nas empresas



Contrato de trabalho para 
empregos com aplicativos, ESP 
12/09/2022
• Ações contra informalidade

• Países apostam em modelo intermediário...

• Para contrato de trabalho

• Estudo da FGV analisa ações no Reino Unido, Espanha e USA

• Para pesquisa, falta mais enfoque na seguridade social

• Para José Pastore, o próximo governo do Brasil...

• Não vai conseguir escapar da discussão ...

• Acerca da regulamentação do trabalho mediado por aplicativos



Queda do desemprego, ESP 
1809/2022
• Mercado de trabalho, expansão de contratações

• Queda do desemprego é fenômeno global,...

• Aponta levantamento do Banco Fibra

• Taxa está em declínio no Brasil,...

• Mas ainda segue acima da média histórica,...

• Ao contrário do que ocorre em outros países

• No brasil, média histórica de 20 anos é 10,62%...

• Atualmente (banco Fibra) está em 11,44%



Trabalho remoto, ESP 
18/09/2022
• Novo modelo, home office
• Como promover a cultura...
• De uma empresa no trabalho remoto
• Companhias que sempre trabalharam no regime a distância...
• Dão dicas de como criar uma cultura forte ...
• Mesmo com funcionários espalhados por diferentes locais:

• Intenção clara
• Transparência
• Espaço de socialização
• Ajuste estilos de gestão



Gig Economy, ESP 25/09/2022
• Celso Ming
• Como proteger estes trabalhadores?
• Além de regulação...
• Muita gente pede leis de proteção aos trabalhadores de 

aplicativos...
• E da chamada gig economy (os famosos bicos)
• Mas ninguém sabe como fazer isso
• Existe uma falta de percepção de que há uma revolução em curso 

na natureza do trabalho
• O foco deve ser garantir a ocupação ou criar novos fontes de 

renda para o trabalho?



Empregos formais PIB, ESP 
25/09/2022
•Empreendedorismo, impacto no País
•Formalização pode elevar PIB em 8%...
•Diz estudo da Aliança Empreendedora/IBRE 
FGV
•O impacto no PIB pode chegar a R$ 700 
bilhões até 2026...
•Crescimento acumulado da economia de 14% 
entre 2022 e 2026



Profissões piso salarial, ESP 
26/09/2022
• Congresso, além da enfermagem
• 156 profissões pedem piso especial

• Decisões políticas ignoram realidades regionais....
• E necessidade de fontes de custeio
• Demandas ao parlamento driblam acordos coletivos e se 

intensificam

• De vaqueiro a professor de jiu-jitsu...
• 156 categorias vão ao Congresso
• A mobilização política por um salário-base...

• Entrou nos holofotes com o impasse na lei para a enfermagem



Eike Batista, ESP 27/09/2022

• Ex-bilionário

• Consultoria para empresários

• Eike quer retomar atuação...

• Como “coach” de negócios

• Empresário tenta pela segunda vez...

• Se lançar como consultor...

• Após período na prisão...

• Ter interrompido experiência feita entre 2018 e 2019



Caged Contratações, ESP 
30/09/2022

•Mercado abre 278,6 mil postos...

•Com carteira assinada em agosto

•Dados do Ministério do Trabalho...

•Mostram que resultado foi puxado...

•Por serviços e indústria

•Salário inicial vai a R$ 1.949,00



Moeda, Bancos, 
Juros e Política

Monetária



Itaú no “ataque”, ESP 
02/09/2022
• Bancos, disputa por clientes
• “Itaú saiu da defesa...
• E partiu para o ataque”...
• Afirma Roberto Setubal
• Para copresidente do conselho de administração do Itaú ...
• Aumento dos juros no Brasil...
• Tornou a disputa entre os bancos tradicionais...
• E as fintechs...
• Mais equilibrada



Mercado “coin”, ESP 03/09/2022

• Fernando Yunes

• VP Senior

• Lider do Mercado Livre no Brasil

• Diz que a moeda digital da empresa ..

• Tem o objetivo de reter clientes

• “O Mercado Coin será um cashback mais moderno” 



Taxa de poupança e de 
investimentos, ESP 11/09/2022
• Taxa de poupança

• Como aumentar drasticamente a taxa de poupança...

• E os investimentos no Brasil?

• Nenhum país na história contemporânea...

• Escapou do crescimento econômico medíocre...

• Que o Brasil amarga sem uma taxa de poupança do que 22% do 
PIB...

• Sendo ideal para uma nação em desenvolvimento a taxa de 25%

• Essa taxa no Brasil é de 17,4%



Affonso Celso Pastore, ESP 
11/09/2022
•O conflito fiscal-monetário

• Parte do mercado...

•Acredita que os “bons resultados” do governo...

• Refletem uma política coerente

•No entanto, governo aumenta juros para conter 
demanda...

• E governo expande gastos para estimular demanda



Bancos Centrais, ESP 
14/09/2022
• Trilema dos bancos centrais

• Missão dos BCs não é trivial...

• E eles não serão capazes...

• De mirar três objetivos 
• Inflação
• Hiato de produto
• Preços dos ativos nos mercados de capitais

•Municiados só com a taxa de juros



Projeção de juros, ESP 
16/09/2022
•Nível de atividade, teto para o PIB

• Com atividade acelerada,...

•Mercado projeta juros altos por mais tempo

• BC pede a bancos...

• Estimativas para o ritmo de retomada da economia...

• Às vésperas de nova reunião do Copom



Consórcio e juro alto, ESP 
19/09/2022
• Mercado financeiro, alternativas
• Com juro alto, ....

• Consórcio vive “boom”
• Além de ser alternativa de acesso a bens e serviços variados...
• Como drones e cirurgias plásticas...

• Consórcio também ajuda ...
• A compensar perda de receita de bancos com o PIX
• Dificuldade de poupar empurra o brasileiro para o consórcio

• Apesar de não ter juro, opção é corrigida pela inflação e cobra 
taxa de administração



SELIC mantido, ESP 
2009/2022
• Política monetária
• Trégua no aperto do juro
•Mercado espera SELIC ainda de 13,75%
• Para a reunião do COPOM de 20/09...
• 41 entre 50 instituições financeiras...
• Preveem fim do ciclo de alta...
• Mas economistas reconhecem risco de ajuste de 0,25 
ponto



Fundo Garantidor, ESP 
2009/2022
•Política monetária, efeito de juros elevados

•Fundo garantidor de Crédito...

•Fala em monitorar..

• “de perto” a inadimplência

•Mesmo não vendo risco de descontrole...

•Entidade afirma que tem ...

• “conversado” bastante com bancos associados



SELIC mantida pelo BC, ESP 
22/09/2022
• Política monetária, alívio no aperto do juro
• Celso Ming: “mão pesada nos juros”

• BC mantém SELIC em 13,75% ao ano...
• E encerra maior ciclo de alta em 23 anos
• Foram 12 altas consecutivas desde março de 2021...

• Com um aumento acumulado de 11,75 pontos
• Comunicado indica, porém,...
• Mudança caso “desinflação não transcorra como esperado”

• Impacto nos investimentos: renda fixa segue como boa aposta, 
mas analistas sugerem diversificar



José Julio Senna, ESP 
22/09/2022
• “discussão sobre queda de juros é prematura”

• Para ex-diretor do BC....

• Incertezas fiscais no ano que vem...

• Não permitem um recuo do SELIC



Juros altos, ESP 24/09/2022

• Juros altos, desaceleração da atividade

• Aperto monetário global...

• É novo entrave para economia do País

• Alta de juros adotada ...

• Pelos principais bancos centrais no mundo...

• Deve reduzir a atividade...

• E afetar as exportações do Brasil



Fabio Gallo, ESP 24/09/2022

• Juros altos nas alturas...

• E recessão internacional...

•Nosso mercado tem sido atrativo...

• Com os preços dos ativos...

• E com a melhora na percepção de risco



Affonso Celso Pastore, ESP 
25/09/2022
•Em defesa do Banco Central

•Diante da queda ....

•no crescimento mundial em 2023...

•Haverá a tentação de utilizar estímulos fiscais

•Candidatos propondo mudanças no arcabouço 
fiscal



BC juros, ESP 30/09/2022
• Política monetária, aperto prolongado
• Segundo BC,...

• “É muito cedo para baixar juro”
• Campos Neto indica que...
• Os seis primeiros meses do próximo governo...

• Serão sob taxa básica estacionada em 13,75%
• Banco Central projeta inflação...
• De 4,6% ao fim de 2023

• O Presidente do BC não descarta voltar a subir os juros para 
controlar preços



Política Fiscal e 
Dívida Pública



Dívida recua, ESP 01/09/2022

• Contas públicas, 77.6% do PIB

• Dívida recua ao menor nível...

• Desde o início da pandemia

• Diferença entre receitas e despesas no setor público...

• É a mais positiva para o mês...

• Desde o início da série histórica (em 2001)



Farmácia Popular, ESP 
07/09/2022
• Recursos para 2023, tesouradas na saúde

• Emendas encolhem Farmácia Popular

• Para garantir mais dinheiro para o orçamento 
secreto...

• Governo corta 59% das verbas previstas...

• Para programa de medicamentos que atende mais de 
21 milhões de brasileiros



BC Selic, ESP 07/09/2022

•Política monetária, aumento de juros
•BC volta a indicar...
•“ajuste fiscal” para a Selic



Mercado meta de inflação, ESP 
20/09/2022
• Política fiscal, cenário revisado

• Mercado vê meta de inflação em xeque

• Perspectiva de maior flexibilização do teto de 
gastos...

• Pode inviabilizar convergência dos preços...

• Para a meta a ser atingida pelo BC nos próximos 
anos...

•Avaliam economistas



Contas Públicas, ESP 23/09/2022

• Contas públicas

• Trava no orçamento de 2022

• Governo bloqueia R$ 2,6 bi em gastos

• O presidente Jair Bolsonaro tem até o fim do mês ...

• Para editar decreto para detalhar os ministérios atingidos pelo corte

• Total de despesas bloqueadas no ano vai a R4 10,5 bi

• Contas públicas: superavit estimado em R$ 13,5 bi

• Economia prevê que contas voltarão a fechar no azul após oito anos

• Para garantir saldo positivo, o governo antecipou dividendos das 
estatais, receita que pode superar os R$ 100 bilhões no ano



Superávit enganoso, ESP 
24/09/2022
• Superávit primário positivo após 9 anos

• Houve multiplicação inesperada de receitas

• Mas não com natureza sólida

• Receita extraordinária ...

• Garantirá resultado positivo em 2022

• Para 2023...

• A projeção é de novo déficit primário



Gustavo H. B. Franco, ESP 
25/09/2022
•Sobre a nova âncora fiscal

•O local não briga com o federal...

•Se há recursos para todos...

• o que, todavia, não é o caso

•Novamente temos o problema fiscal de sonhos 
maiores do que as possibilidades



Bolsas de Valores, 
Finanças

Corporativas e 
Governança



IRB oferta de ações, ESP 
01/09/2022
• Resseguradora, busca por capital

• IRB vende R$ 190 milhões em ativos...

•Às vésperas de oferta de ações

• O IRB fez várias chamadas de capital nos últimos 
anos...

• Devido a escândalos de sua antiga administração



CVM influenciadores, ESP 
02/09/2022
• Mercado de capitais, redes sociais

• CVM vai apertar ....

• A fiscalização de influenciadores de investimentos 

• Membros da comunidade Fintwit, na rede social,....

• Receberam pedido de dados pessoais por parte da CVM



Ibovespa, ESP 05/09/2022
• Mercado, índices positivos
• Por que o Ibovespa...

• Alcançou em agosto...
• A maior alta desde janeiro
• Expectativas positivas de inflação e juros ...

• Fizeram de varejistas e empresas de tecnologia o destaque do 
mês

• Após hiato estrangeiros voltaram a investir no País
• O principal catalisador da alta de 6,16% em agosto...

• Foi a volta do apetite ao risco nos mercados globais



Fabio Giambiagi, ESP 
09/09/2022
• Private equity/venture capital: um “upgrade”
• Num mercado de capitais...
• Que cada vez mais ...
• Se assemelha ao dos EUA...
• É para lá que as águas devem correr
• No mercado PE/VC, as empresas...
• Fazem suas “apostas” para “alavancar”...
• As startups que pareçam mais promissoras
• As mais embrionárias atendidas pelo VC, 
• As mais estruturadas pelo PE



Bolsa Alta, ESP 13/09/2022

•Mercado de ações, em duas décadas
•Bolsa acumula a segunda maior alta pré-
eleições
•Entre julho e agosto...
•O Ibovespa subiu 11,14%
•Alta só superada pelo período pré-reeleição de 
Dilma,...
•Quando o índice avançou 15,27%



Nubank capital, ESP 
16/09/2022
•Mercado financeiro, mudança de rota
•Nubank seguirá com ações em NY,...
•Mas decide fechar capital no Brasil
•Saída da B3 deve reduzir custos para o 
Nubank



Bolsa IPOs, ESP 19/09/2022

•Mercado financeiro, aberturas de capital

• Bolsa espera pôr fim ...

•À “seca” de 18 meses de IPOs em 2023

• Segundo analistas, há chance de retomada após as 
eleições...

• Mas só para empresas de grande porte

• Kalunga e São Salvador estão na fila



Pessimismo nos mercados, ESP 
24/09/2022
• Pessimismo nos mercados...

• Sob temor de recessão global...

• Bolsa cai 2,06%...

• E dólar sobe 2,62%

• Ante a perspectiva de menor consumo...

• Ações da Petrobrás desabam mais de 7% em um dia

• Gasolina 13 semanas de queda

• Preços já baixaram 34%



CVM bitcoins, ESP 
25/09/2022
• Mercado financeiro, esquema de pirâmide
• CVM muda entendimento...

• E vê fraude em operações...
• Do “faraó dos Bitcoins”
• Autarquia avalia que operações...

• Envolvem valores mobiliários ..
• E contatos coletivos de investimento ...
• Acusado está preso desde 2021

• A grande dificuldade é que, a princípio, a moeda não é um valor 
mobiliário



Renato Breia, ESP 
26/09/2022
• Sócio-fundador da Nord Research
• A B3 vive um período de recuperação no terceiro 

trimestre de 2022...
• Com alta de 13,37%
• Breia ainda vê desafios à frente para o mercado nacional
• “É cedo para dizer que o bear market acabou”
• A inflação é o dado mais importante...
• Que o mercado está olhando hoje...
• Tanto no Brasil quanto no exterior



Regulação de cripto ativos, 
ESP 28/09/2022
• A regulação de criptoativos no Brasil

• Em 2021,...

• O mercado de cripto “não regulado”...

• Movimentou R$ 300 bi...

• Ante R$ 600 bi...

• Movimentados na B3



Finanças
Internacionais e 

Capitais
Estrangeiros



CAF Banco de Desenvolvimento 
Regional, ESP 10/09/2022
• Sergio Diaz-Granados

• Presidente do CAF

• “na entrada da era digital, ...

• A América está mal”

• Para Granados,...

• a região precisa de integração...

• E mais gastos em ensino



FITCH prevê recessão, ESP 
15/09/2022
• Mercado, projeções para a economia

• Fitch prevê recessão...

• Nos EUA, no Reino Unido e na Zona do Euro

• Para o Brasil,...

• Agência de classificação de risco...

• Eleva projeção de PIB no ano...

• De 1,4% para 2,5%...

• E baixa a de 2023 de 1% para 0,8%



PIB e Inflação



Alta do PIB, ESP 02/09/2022

• Atividade econômica

• Avanço de 1,2% no segundo trimestre 

• alta do PIB muda projeção para o ano

• Após retomada de serviços,...

• Melhora do mercado de trabalho...

• E medidas de reforço à renda,...

• Mercado eleva para 2,7% ...

• A previsão de crescimento da economia em 2022



Consumo avança, ESP 
02/09/2022
• Atividade econômica, ...
• Alta do PIB no segundo trimestre

• Consumo tem avanço recorde...
• Mas não supera oito anos de estagnação
• Apesar de positivo, ...

• O avanço devolveu o consumo das famílias para um nível...
• Abaixo do apresentado no primeiro trimestre de 2014
• Para 2023, espera-se uma perda de ritmo da economia doméstica

• O crescimento mecânico oriundo da normalização das atividades 
presenciais deve ter um esgotamento



Celso Ming, ESP 02/09/2022
• Sinais de melhoria...
• Na economia
• Tem mais a ver com o fim da economia
• Políticas de renda também estão ajudando
• Inflação está cedendo
• Desemprego reduzindo
• Continuam incertezas internas
• Comprado com outros países, Brasil está com bom 

desempenho



Retomada consolidação, ESP 
02/09/2022
• Atividade econômica, 

• Alta o PIB no segundo trimestre

• Governo vê “consolidação da retomada”

• Ministério da Economia...

• Destaca a recuperação dos serviços e do agro,...

• Apesar da pandemia, estiagem e guerra

• , com 1,2%, tem sétimo maior crescimento do PIB...

• Entre 26 países: Holanda (2,6%); Turquia (2,1%); Arábia Saudista 
(1,8%); Israel (1,6%); Colômbia (1,5%); e Suécia (1,4%)



Inflação hábitos consumo, ESP 
04/09/2022
• Consumo, reação ao aumento de preços

• Inflação muda hábitos...

• Até no banho

• Sabonete sobe 28% em 12 meses...

• E pressiona orçamento de classes D e E

• Com aumento de preços de produtos básicos de higiene pessoal...

• Brasileiro passou a racionar o uso de itens...

• Como sabonete e xampu...

• Mostra pesquisa da consultoria Kantar



Nova Deflação, ESP 10/09/2022

• Custo de vida...
• Inflação em 12 meses a 8,73%
• Nova deflação tira IPCA dos 2 dígitos
• Recuo de 0,36% em agosto,...
• Apontado pelo IBGE...
• Reflete novas quedas nos preços de combustíveis...
• E efeitos de cortes em impostos
• Expectativa para setembro divide analistas
• IPCA ainda sofre pressão de saúde e vestuário



Conjuntura e PIB, ESP 
09/09/2022
• Debate, conjuntura econômica
• Recessão global, inflação e contas públicas...
• Travam o crescimento
• Em evento na FGV e do Estadão,
• Especialistas destacam os obstáculos...

• Perspectiva de uma recessão global
• Necessidade de esfriar a economia para controlar a inflação
• Desorganização das contas do governo: problema institucional 

além do fiscal
• Que o Brasil e o mundo tem para o médio prazo



Estimativas para inflação, ESP 
11/09/2022
• Preços, efeito dos combustíveis

• Analistas dizem ...

• Que há chance de deflação recorde no 3º. Trimestre

• Estimativas para a inflação anual...

• Também recuam...

• Caso o IPCA fique estável em setembro...

• A inflação em 12 meses deve ceder para 7,48%



Inflação, ESP 14/09/2022
• Indicadores, sem trégua nos preços

• Inflação volta a subir nos EUA...

• E mercado vê aperto maior nos juros

• As Bolsas nos EUA...

• Registraram ontem a maior queda...

• Desde junho de 2020



Economia capacidade, ESP 
16/09/2022
•Nível de atividade, teto para o PIB
• Economia beira limite de capacidade
• Bancos veem fim de período de ociosidade na 
indústria...

• Como resultado de estímulos do governo...
• e retomada da atividade...
• Depois da pandemia
• Cenário pressiona definição de juros



Celso Ming, ESP 16/09/2022
• A força da economia surpreende
• Crescimento da economia brasileira...
• Surpreendeu positivamente os analistas e o governo
• A economia, apesar dos bons números,...
• Atravessa um cinturão de incertezas:

• Mais estragos sobre o orçamento das famílias produzidos pela 
inflação

• Deterioração das contas públicas
• E falta de clareza sobre a política econômica do próximo 

governo



Projeção do PIB, ESP 
16/09/2022
•Governo sobe projeção...
• Para PIB do ano...
• E baixa estimativa de inflação
• Para 2023,...
•Ministério projeta crescimento de 2,7%,...
• Enquanto Boletim Focus estima só 0,5%
• “prévia” do PIB surpreende e vê alta de 1,17% em 
julho



PIB médio prazo, ESP 
18/09/2022
• Desempenho do PIB, triênio 2019-2021

• Economia do Brasil...

• Cresceu abaixo da média global na pandemia

• Nos últimos três anos...

• PIB nacional avançou 0,59% ao ano,...

• Em média,...

• Ante 1,54% do resto do mundo, 

• Mas acima da América Latina (0,43) e do G4 (0,55) 

• País fica em 32º lugar em ranking de crescimento com 50 nações



Crescimento do PIB, ESP 
20/09/2022
• Reação lenta de um país fora do ritmo

• Prévia do PIB confirma continuação...

• Da retomada econômica...

• Mas inferior à média mundial...

• e com indústria fraca

• FGV vê crescimento do PIB...

• Desacelerar para 2% até o final do ano...

• Com reflexos em 2023



Projeção inflação, ESP 
27/09/2022
• Mercado reduz a 5,88%....
• Projeção para IPCA no ano...
• Mostra Focus, Boletim de 26 setembro
• Alvo para 2022 é de 3,5%, com tolerância superior de até 

5%
• Para 2023,... 
• meta é de 3,25%, com banda até 4,75%
• Já para 2024 e 2025...
• A meta é de 3%, com intervalo de 1,5% a 4,5%



Prévia do IPCA, ESP 28/09/2022

• Indicadores...
• Sob efeito da queda nos combustíveis
• Prévia do IPCA...
• Mostra recuo de 0,37%...
• E sinaliza terceiro mês de deflação
• Combustíveis puxam queda no IPCA-15...
• Superior à projetada pelo mercado
• 6 dos 9 grupos pesquisados...
• Ainda têm inflação



Câmbio e contas
externas



Celso Ming, ESP 15/09/2022
• A proposta de meta de reservas
• Vazamentos do Ministério da Economia...
• Dão conta de que o governo estuda a criação ...
• De uma meta de reservas internacionais...
• Destinada a dar mais estabilidade às cotações de dólar
• A ideia é que o BC...
• Compre moeda estrangeira sempre que as reservas 

resvalarem para abaixo da meta...
• E venda quando a excederem



Claudio Adilson G., ESP 
19/09/2022
• Populismo cambial?

• Era só o que faltava

• Criar um piso e um teto de reservas....

• Como meta para o BC perseguir...

• É uma ideia exótica e problemática

• Pode criar e aumentar a volatilidade da taxa cambial



Crise global dólar, ESP 
27/09/2022
• Mercado financeiro, aversão ao risco

• Crise global e eleições...

• Elevam dólar a R$ 5,38...

• E fazem Bolsa recuar 2,3%

• Expectativa de que os bancos centrais...

• Tenham de subir juros...

• E coloquem economia em recessão preocupa mercado

• Incerteza eleitoral também volta ao radar dos investidores



Dólar em alta, ESP 
30/09/2022
•Mercado financeiro
•Dólar vai a R$ 5,39
•E acumula alta de 3,7% no mês



Comércio e 
Economia 

Internacional



Setor aéreo, ESP 01/09/2022

• Setor aéreo, busca de capital privado

• Delta e Air-France KLM...

• Surgem como favoritas...

• Em privatização de aérea italiana

• Itália quer reduzir peso da ITA (surgida depois do fim da 
Alitalia)...

• Sobre as contas do governo



USA Tecnologia, ESP 
01/09/2022
• Tecnologia, crise no setor

• Snap demite 20% da equipe...

• Após crescimento abaixo do esperado

• Crise econômica nos USA nas empresas de tecnologia

• A Snap suspendeu ainda produções próprias ...

• Previstas para este ano...

• Como games e um drone



Desemprego nos EUA, ESP 
03/09/2022
• Mercado de trabalho

• Juros devem subir de novo

• Desemprego nos EUA...

• Sobe para 3,7%...

• ante 3,5% em julho...

• E contraria as expectativas

• FED está na cruzada de lutar contra a inflação



Emprego aquecido, ESP 
03/09/2022
• Emprego aquecido...

• Pressiona juro ...

• Em países desenvolvidos

• Desemprego é o mais baixo já registrado no Canadá (4,9%)...

• E na Zona do Euro (6,6%)



J. R. Mendonça de Barros, 
ESP 04/09/2022
• Choques de todos os lados...
• Afligem a economia global

• Ruptura das cadeias de suprimento
• Covid 19
• Home office
• Elevação de custos
• Programas de transferência de renda
• Processo inflacionário
• Aumento da taxa de juros básica
• Política chinesa equivocada de lockdown
• Guerra da Ucrânia 
• Desequilíbrios do clima



Paulo Leme, ESP 04/09/2022

•O despertar tardio de um falcão

• É provável que os EUA...

• Tenham juros bem acima...

• De 4,25% ...

• E uma recessão longa e profunda



Celso Ming, ESP 08/09/2022

• Recessão global à vista

• As economias avançadas dão sinais de que estão...

• Para enfrentar período de forte recessão

• Banco central Europeu vai aumentar em 0,75% juros

• Visa derrubar inflação

• Ondas sem precedente de calor

• USA vai esticar 0,75% os juros

• Queda de busca por matérias primas



China Economia, ESP 
09/09/2022
• China, gigante...
• Com a confiança abalada
• sob:

• Lockdowns
• Verão mais quente em 60 anos
• E falta de chuva

• Economia perde ritmo...
• E derruba o otimismo do País
• O centro da crise: o desânimo chinês está relacionado à crise do 

setor imobiliário, que se desenrola há mais de um ano e é o grande 
problema do país hoje

• O novo normal para o PIB da China é 3% ou 4%



Recessão Mundial, ESP 
12/09/2022
•Lu Zhang, Ohio University (Fisher College)

• “FED não vai conseguir evitar uma recessão”

•Segundo especialista,...

•Mercado avalia agora “quão profunda”...

•Será retração...

•E como o mundo será afetado



Produtividade na Economia, ESP 
15/09/2022
• Vital para o progresso das nações,...

• A produtividade é quase desconhecida no Brasil...

• Principalmente na esfera governamental

• Com base no PIB/Hora trabalhada,...

• O País está entre os piores do mundo

• Como medir, aumentar e premiar...

• A produtividade ne economia brasileira?



Argentina Inflação, ESP 
15/09/2022
•Custo de vida
•Em agosto, alta foi de 7%
•Inflação anual chega a 78,5% na Argentina



Inflação USA, ESP 18/09/2022

• Política monetária, desafio americano

• Novas altas da inflação nos EUA...

• Reforçam temor de recessão

• Especialistas temem que,...

• Com a escalada de juros...

• O FED reprima demais a maior economia do mundo



Investimento Chinês, ESP 
19/09/2022
•Investimento chinês retorna ao País

•Brasil foi o principal destino...

•Dos investimentos chineses em 2021

•O volume voltou aos níveis de antes da 
pandemia



Banco Mundial, ESP 
19/09/2022
•Economia global

•Risco de recessão

•Banco Mundial vê ...

•Pior cenário desde os anos 1970



Europa em crise de energia, 
ESP 20/09/2022
• Crise europeia, efeito da guerra na Ucrânia
• Contas altas de energia...

• Obrigam fábricas na Europa...
• A frear produção
• Salto nos custos, com a interrupção do gás vindo da Rússia...

• Abala empresas e afeta milhares de trabalhadores
• Consumidores reduzem compras, ...
• o que também causa uma perda para o caixa das empresas

• Comissão Europeia debate medidas para conter a queda da 
indústria



EUA política monetária, ESP 
21/09/2022
• Política monetária, mais aperto

• EUA esperam alta de 0,75 ponto no juro...

• Mas o FED pode ir além

• Parte dos analistas não descarta que o Banco Central...

• Da América do Norte...

• Decida hoje por 1 ponto percentual

• Visão do FMI, Goldfajn vê risco de inflação “enraizada”



BC americano juro, ESP 
22/09/2022
• Política monetária, aperto maior

• BC americano decide subir o juro...

• Em 0,75 ponto...

• Pela terceira vez seguida

• Taxa vai ficar entre 3% e 3,25% ao ano

• Presidente do FED fala...

• Em agir “de modo agressivo” para controlar inflação



Ambiente Político
e Social



Celso Ming, ESP 04/09/2022

• A economia e as eleições

• Vai ter segundo turno...

• Estreitou a diferença entre Lula e Bolsonaro

• Melhora da economia vai influenciar o segundo turno



Endividamento famílias, ESP 
06/09/2022
• Indicadores, orçamento comprometido

• Endividamento atinge novo recorde

• Em meio ao aumento de inflação e juros,...

• Porcentual vai a 79% das famílias no País,

•Mostra pesquisa da CNC

• Para economista, dívidas tem sustentado despesas do 
dia a dia



IDH Brasil, ESP 
09/09/2022
• Índice de Desenvolvimento do Brasil...
• Cai ao nível de 2014...
• Com pandemia
• De acordo com o Pnud, da ONU,...
• 90% dos países registraram queda no IDH em 2021
• Recuo brasileiro foi o segundo ano consecutivo...
• E em 2021 foi maior do que a média
• País está no grupo de 40% das nações com queda no 

índice em 2021



Extrema pobreza, ESP 
12/09/2022
• Milhões de brasileiros não são capazes de sair da pobreza 

por conta própria...

• As políticas públicas para aliviar o problema...

• Tendem em resultar em dependência...

• Que no longo prazo só piora as coisas

• Como adotar uma política de ajuda aos miseráveis...

• Sem criar dependência?



Exclusão digital, ESP 
17/09/2022
• Indicadores, tecnologia da informação

• Exclusão digital cai...

• Mas ainda há 28,2 milhões sem internet

• IBGE mostra que em 2021..

• Pandemia acelerou acesso à rede

• Antes da covid,

• 37 milhões não tinham conexão em casa



J. R. Mendonça de Barros, 
ESP 18/09/2022
• A praga dos jabutis
• A regra no País é criar encargo novo...
• Para acomodar a má regulação
• Vire-se o consumidor
• Investimento em energia...
• “necessitamos ser um dos líderes na transição 

energética...
• Num mundo em crise e que precisa urgentemente...
• Descarbonizar suas atividades econômicas”



Albert Fishlow, ESP 18/09/2022

•A esperança domina o medo
•Com avanço da direita...
•Total de países comprometidos...
•Com a democracia...
•Parece ter diminuído



Autoritarismo e Miséria na 
AL, ESP 18/09/2022
• Autoritarismo e miséria...
• Crescem com esquerda na América Latina
• Com balanço final das reportagens publicadas nas últimas 

semanas,...
• Chega ao fim a série do “Estadão” sobre avanço do grupo na 

região
• A conclusão final do Estadão é que...
• O avanço da esquerda tem perpetuado o 

subdesenvolvimento...
• E levado a um aumento do autoritarismo na América Latina



Milionários no País dobra, ESP 
21/09/2022
• Estudo, mais ricos

• Número de milionários no País...

• Deverá dobrar em 5 anos

• Relatório do Credit Suisse...

• Projeta que, em 2026,...

• 572 mil brasileiros terão mais de US$ 1 milhão

• Em 2021, eram 266 mil pessoas



Desigualdade no País, ESP 
22/09/2022
•Pesquisa, obstáculos no caminho

•Desigualdade no País...

•Afeta mais pessoas com deficiência...

•Diz IBGE



BNDES, ESP 23/09/2022

• Setenta anos do BNDES

• O fato de que a instituição....

• Tenha sido vilipendiada...

• É exemplo de como o Brasil se perdeu

• Livro publicado:

• O Labirinto Visto de Cima: Saídas para o Desenvolvimento do 
Brasil (Editora Lux)



Eleições 2022 reforma 
agrária, ESP 24/09/2022
• Como estão hoje os assentados

• De volta ao foco com a campanha eleitoral...

• Modelo de reforma agrária está em xeque

• Assentados há mais de 10 anos...

• Que ainda não conquistaram autonomia ...

• Retratam o desafio da questão de terra no Brasil

• MST diz que houve desmonte...

• Da política pública para assentados



Luis Eduardo Assis, ESP 
26/09/2022
• Juros e desigualdade

• Criamos um sistema perverso....

• De combater a inflação...

• Ricos são os principais beneficiários...

• Da bolsa-juros

• Juros reais em 2022 ficarão acima de 6% ....

• E no próximo ano poderão superar 7%



Empreendedorismo
e Empresa
Familiar



Competitividade Regional, ESP 
13/09/2022
•Indicadores, ranking da competitividade
•Aumentou a distância social e econômica...
•Que separa as regiões Sudeste, Sul e Centro-
Oeste...
•Dos estados do Norte e Nordeste no Brasil,
•Segundo estudo da CLP (entro de Liderança 
Pública)
•Ranking examina 86 indicadores



TecToy muda foco, ESP 
16/09/2022
• Eletrônicos, plano de crescimento
•TecToy se afasta da nostalgia...
• Fabricava Atari...
• E investe na automação do varejo
•Associada a brinquedos dos anos 1980 e 1990,...
• Empresa aposta em produtos...
• Como totens de autoatendimento para grandes 
redes do País 



Startups expectativas, ESP 
28/09/2022
• Programas de governo, eleições
•O que as startups brasileiras...
• Esperam do próximo presidente
• Formação de talentos ....
• E regulamentação de investimento anjo e de 
plataformas...
• Estão entre as demandas do segmento
• Planos dos candidatos para o segmento são vagos
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